Ținute asortate!
de la

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

10lei

Tricou 100% bumbac

fetițe sau băieți,
cu imprimeu Minnie Mouse sau Marvel,
mărimi: 104-134 cm – 10 lei

sau pantaloni scurți din bumbac

fetițe sau băieți,
cu buzunare și imprimeu Minnie Mouse sau Marvel,
mărimi: 104-134 cm – 21 lei

HIT!
© Disney © MARVEL

de la

21lei

Tricou 100% bumbac

damă sau bărbați,
mărimi: S–XXL – 21 lei

sau pantaloni scurți din bumbac

uni, cu buzunare,
damă, mărimi: 34-42 – 32 lei,
bărbați, mărimi: M-XXL – 32 lei

Ofertă valabilă în perioada 5.05.2022 - 18.05.2022 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,
bucură-te de preț
de la

10lei

ofertă valabilă în perioada 5.05.2022 - 18.05.2022
Tricou
100% bumbac

cu imprimeu Mickey Mouse,
la alegere: băieți,
mărimi: 104-134 cm – 10 lei sau
bărbați, mărimi: S-XXL – 21 lei

10lei

Tricou
100% bumbac

băieți,
cu imprimeu Mickey Mouse,
mărimi: 134-170 cm

21lei

Pantaloni scurți

© Disney

băieți,
din bumbac, cu buzunare și
imprimeu Mickey Mouse,
mărimi: 104-134 cm

Tricou
100% bumbac
băieți,
cu imprimeu Marvel,
mărimi: 104-134 cm
sau 134-170 cm

10lei

Tricou
100% bumbac

© MARVEL

băieți,
cu imprimeu Marvel,
mărimi: 134-170 cm

10lei

16lei

Șapcă

băieți, din bumbac, reglabilă,
cu imprimeu Spiderman,
circumferință: 52-56 cm

diverse
modele:

21lei

Pantaloni scurți

băieți,
cu buzunare
și șnur în talie,
mărimi:
134-170 cm

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

HIT!

Tricou
100% bumbac

fete,
cu imprimeu Minnie Mouse,
mărimi: 134-170 cm

21lei

10lei

Pantaloni
scurți*

fete, cu buzunare
și aspect deteriorat,
mărimi: 134-170 cm

10lei

Tricou
100%
bumbac

fetițe,
cu imprimeu Daisy,
mărimi: 104-134 cm

* Stocul și disponibilitatea produselor pot varia în magazinele PEPCO din țară.

de la

10lei

Tricou
100% bumbac

cu imprimeu Minnie Mouse,
la alegere: fetițe,
mărimi: 104-134 cm - 10 lei
sau damă,
mărimi: S-XXL – 21 lei

de la

21lei

Pantaloni scurți

la alegere:
fetițe, cu imprimeu Minnie Mouse,
mărimi: 104-134 cm – 21 lei
sau damă, 100% bumbac,
mărimi: 34-42 – 32 lei

27lei
Geantă

cu fermoar, curea reglabilă
și imprimeu Minnie Mouse,
dimensiuni: 22 x 16 cm

© Disney

Verifică opiniile despre ofertele noastre,
împărtășește ideile tale

27lei

facebook.com
/pepco.romania

@pepco_ro

Cămașă de noapte
100% bumbac
fete,
cu imprimeu Minnie Mouse,
mărimi: 134-176 cm

10lei

Set 3 chiloți
100% bumbac

fetițe,
cu imprimeu Minnie Mouse,
diverse modele în set,
mărimi: 92-128 cm

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

Set 2 chiloți

damă, cu imprimeu Minnie Mouse,
diverse modele în set, mărimi: S-XXL

13lei

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

21lei
© Disney

Pijama
100% bumbac

fetițe,
cu imprimeu Minnie Mouse,
mărimi: 92-128 cm

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul
de la

10lei

HIT!

Set 3 chiloți sau set 2 boxeri

băieți, cu imprimeu Mickey Mouse, diverse modele în set, la alegere:
set 3 chiloți, 100% bumbac, mărimi: 92-128 cm – 10 lei sau
set 2 boxeri, 95% bumbac și 5% elastan, mărimi: 92-128 cm – 21 lei

8

50
lei

Set 3 perechi șosete

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

băieți, conținut ridicat de bumbac,
cu imprimeu Mickey Mouse,
diverse modele în set, mărimi: 23-30

SHGO 045544 TESTEX

Pijama 100% bumbac

cu imprimeu Mickey Mouse, la alegere:
băieți, mărimi: 92-128 cm - 21 lei
sau 134-176 cm - 32 lei
sau bărbați, mărimi: M-XXL - 43 lei

de la

21lei
8

50
lei

Set 3 perechi șosete
băieți, conținut ridicat de
bumbac, cu imprimeu
The Simpsons, diverse
modele în set, mărimi: 31-42

SHGO 045544 TESTEX

21lei

Set 2 boxeri

băieți, cu talie elastică și
imprimeu The Simpsons,
diverse modele în set,
mărimi: 134-176 cm

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

© Disney

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

27lei

ofertă valabilă în perioada 5.05.2022 - 18.05.2022

10lei

Body*
100% bumbac

Maiou
100% bumbac

fetițe,
cu imprimeu
Minnie Mouse,
mărimi: 62-92 cm

fetițe, cu imprimeu
Minnie Mouse,
mărimi: 80-98 cm

21lei

Salopetă
100% bumbac

fetițe, cu nasturi în față
și imprimeu,
mărimi: 56-80 cm
© Disney

10lei

Maiou
100% bumbac
la alegere:
fetițe sau băieți,
cu imprimeu
Lilo & Stitch,
mărimi: 80-98 cm

21lei

Salopetă 100% bumbac
băieți,
cu guler, nasturi și imprimeu,
mărimi: 56-80 cm

Pantaloni
scurți
100%
bumbac
băieți, denim
lejer, cu șnur
în talie și
buzunare,
mărimi:
74-98 cm

16lei
* Stocul și disponibilitatea produselor pot varia în magazinele PEPCO din țară.

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

27lei

HIT!

16lei

Tricou
100% bumbac

damă, cu decolteu în V și
imprimeu Looney Tunes,
mărimi: S-XXL

Pălărie

bărbați,
mărime universală

16lei

Maiou
100% bumbac
bărbați,
cu imprimeu,
mărimi: M-XXL

43lei
Pantaloni

damă, cu viscoză,
cu șnur în talie și buzunare,
mărimi: 36-44

27lei
Papuci

damă,
mărimi: 36-41

Pantaloni scurți

bărbați, pentru înot,
cu buzunare, mărimi: M-XXL

27lei

Alege să cumperi în siguranță!
Ai la dispoziție 30 de zile să returnezi produsele cumpărate*
de la

4lei

Veselă picnic

din plastic transparent,
cu model embosat, la alegere:
pahar – 4 lei,
farfurie, ø 20 cm – 5 lei,
bol, ø 15 cm – 5 lei,
carafă, 1 l – 9,5 lei,
bol, ø 25 cm – 10 lei

diverse
culori:

21lei

5lei

Recipient

diverse
culori:

Recipient

din silicon,
cu agățătoare,
cap. 500 ml

cu capac
de protecție,
cap. 550 ml

10lei
Pahar cu pai

16lei
Recipient*

din sticlă,
cu capac și manșon detașabil,
cap. 550 ml

cu imprimeu metalic,
cap. 500 ml
diverse
modele:
* Stocul și disponibilitatea produselor pot varia în magazinele PEPCO din țară.

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

18lei

Geantă termică

diverse
culori:

cu fermoar și mânere, la alegere:
cu imprimeu pepene sau lămâie,
dimensiuni: 56 x 20 x 25 cm

de la

4lei

Borcan cu pai

cu capac metalic,
la alegere:
cap. 480 ml – 4 lei,
sau cap. 580 ml – 6,5 lei

diverse
modele:

Sticlă

cu cuburi de răcire
și capac, cap. 1,5 l

9

50
lei

21lei

Borcan cu robinet

din plastic, capac cu mâner, cap. 3,8 l
diverse
culori:

diverse
modele:

16lei

Față de masă

cu imprimeu,
dimensiuni: 140 x 180 cm

HIT!

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 5.05.2022 - 18.05.2022

16lei

Set 4 suporturi
farfurie
ø 38 cm

diverse
culori:

de la

5lei

Față de masă

cu imprimeu, la alegere:
90 x 130 cm – 5 lei sau
100 x 140 cm – 8,5 lei

13lei
Pernă
de scaun

diverse
modele
90 x 130 cm:

diverse
culori:

cu husă de bumbac
și benzi de prindere,
dimensiuni: 40 x 40 cm

diverse
modele
100 x 140 cm:

43lei

Suport ghiveci
din metal,
dimensiuni:
15 x 15 x 50 cm

21lei

10lei

cu abajur din sticlă,
cu mâner și panou solar,
ø 12 cm, înălțime: 14 cm

diverse culori,
cu abajur de sticlă
și panou solar,
ø 8 cm, înălțime: 38 cm

Lanternă LED

Lanternă LED

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

21lei

HIT!

7

50
lei

Decorațiune
din ceramică,
înălțime: 19,7 cm

Suport
farfurie

din plută,
cu imprimeu,
dimensiuni:
30 x 45 cm

Suport ghiveci

la alegere:
ø 12,5-17,5 cm, înălțime: 13 cm – 13 lei,
ø 22,5 cm, înălțime: 19 cm – 27 lei,
ø 28,5 cm, înălțime: 25 cm – 43 lei
sau formă pătrată, 16 x 16 x 24 cm – 32 lei

de la

13lei

32lei

Pernă

dimensiuni la alegere:
43 x 43 cm sau 35 x 50 cm

de la

13lei

Suport ghiveci

la alegere:
ø 12,5-17,5 cm, înălțime: 13 cm – 13 lei,
ø 22,5 cm, înălțime: 19 cm – 27 lei,
ø 28,5 cm, înălțime: 25 cm – 43 lei

de la

16lei

Prosop
100% bumbac
la alegere:
50 x 100 cm – 16 lei,
70 x 140 cm – 32 lei

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

55lei

65lei

din bambus,
dimensiuni: 60 x 40 x 3 cm

din bambus, cu mâner și lungime reglabilă,
cu suport de carte și loc pentru accesorii,
dimensiuni: 70 x 22 x 4 cm

Suport pentru cadă

Covoraș

Perie de toaletă de la
sau coș de gunoi

cu capac din bambus, la alegere:
perie de toaletă – 27 lei,
coș de gunoi,
ø 19 cm, înălțime: 24 cm – 38 lei

8

27lei

50 Suport
pentru baie
lei

din plastic,
cu agățătoare,
dimensiuni:
31,5 x 28,5 x 12,5 cm

de la

13lei
Fii la curent

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

Reîncărcare
cartelă

Accesorii pentru baie

cu elemente din bambus, la alegere:
recipient bețișoare urechi – 13 lei,
recipient săpun lichid – 13 lei,
recipient dischete demachiante – 16 lei

Alege să cumperi
în siguranță!
Ai la dispoziție 30 de
zile să returnezi
produsele cumpărate*

pepco.romania

@pepco_ro

pepco.ro

Birou
relații clienți
tel.: +4031 630 61 77
e-mail:
info@pepco.ro

* Regulament
disponibil pe www.pepco.ro
Oferta este valabilă pentru termenele specificate, în măsura în care nu există greșeli de tipar, până la epuizarea stocului.
Produsele prezentate pot varia în magazinele Pepco din România, din punct de vedere al cantității,
prețului și modelelor disponibile. Imaginile produselor sunt cu titlu informativ și pot fi ușor diferite în realitate.
Vă invităm să vizitați magazinele Pepco pentru a obține informații complete despre produsele noastre!

